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COLUNA DO HERÓDOTO

O Estado pode criar 

marcas. É um engano 

acreditar que apenas 

corporações comerciais 

possam criar marcas.

Hospitais  públ icos , 
policia, forças milita-
res, universidades e 

outros entes estatais podem 
criar marcas. Um exemplo 
notório é a NYP ou a polícia 
de Nova York. Ela é mais do 
que as iniciais de um serviço 
policial. Representa mais 
do que carros com sirenes 
ou policiais uniformizados. 
Ostenta um valor intangível 
que remete a segurança do 
cidadão e eficiência em pres-
tação de serviços públicos. 
Não é à toa que existem 
espalhados pelo mundo todo 
camisetas, bonés, relógios, 
viseiras, bolsas, mochilas 
com o logo NYT. 

O logo é apenas a represen-
tação gráfica de uma marca. 
O M maiúsculo, amarelo, 
representa a rede de fast 
food da Mc Donald´s, mas 
remete à lembrança de um 
valor abstrato e intangível 
que contribui para a credi-
bilidade e admirabilidade 
da corporação. Obviamente 
que uma entidade pública, 
estatal não tem  uma marca 
de consumo, associada a um 
produto ou serviço ofere-
cidos no mercado. Isto não  
quer dizer que não possam 
ser criadas por agências de 
publicidade, mas há uma 
diferença fundamental entre 
uma marca comercial e outra 
que representa o Estado. 

Esta,  necessariamente 
simboliza algo maior, ou 
seja um propósito ligado ao  
exercício da cidadania. Ela 
acredita que todas as pessoas 
são igualmente importantes 
e que a liderança se dá pelo 
exemplo e não por discursos 
pomposos, vazios e sem cre-
dibilidade. Elas são geridas 
por pessoas que acreditam 
que fazer o certo é muito 
mais difícil do que  fazer o 
errado. 

Governar com programa 
de governo é muito mais 
dificultoso do que cavalgar 
no populismo, de resultados 
imediatos e grande reper-
cussão eleitoral. Optar por 
saídas amargas são ações de 
estadistas e não de políticos. 
Os valores, ideais e objetivos 
precisam ser claros e trans-
parentes nas marcas.  O Es-
tado precisa entender que os 
produtos mais valiosos que 
oferece para os cidadãos são 
a honestidade, transparência  

e autenticidade. Sem isso 
nada se torna permanente, 
e dá espaço para que a cor-
rupção se alastre como a 
ferrugem em uma estrutura 
de ferro no litoral.  

Sem esses valores nin-
guém ostentaria uma marca 
em público seja ela de uma 
empresa ou de uma entidade 
estatal . Todas elas tem que 
representar  um conceito 
abstrato relacionado ao bem 
público. A polícia deve ser 
identificada mais do que 
uma entidade que cuida da 
segurança pública. Deve 
inspirar o orgulho de servir 
a uma comunidade. 

Uma universidade pública, 
mais do que um distintivo 
nos jogos acadêmicos, deve 
transparecer o esforço que 
reúne alunos e professores 
voltados para o desenvol-
vimento da ciência e do 
bem estar.  Um hospital 
público comprometido com 
a pesquisa e a preservação 
da vida, uma força militar 
identificada com a defesa da 
constituição e do território 
nacional. A recepção pelo 
público avalia a importância 
que ela tem na sociedade.

As entidades públicas de-
moraram para descobrir que 
podiam construir marcas. 
Houve uma confusão com 
propaganda política como 
a estrela vermelha, identi-
ficada como o comunismo, 
ou a cruz gamada, símbolo 
do nazismo. No entanto nem 
uma nem outra foi criada nem 
pelo Estado soviético, nem o 
Estado Nazista. A estrela é 
uma identificação religiosa 
que vem da antiguidade 
mesopotâmica e passou pela 
cultura de diversos povos. 

O mesmo se deu com a su-
ástica, nome de origem sâns-
crita e que está associada ao 
budismo hinayana e a seitas 
hinduístas. Esses emblemas 
traduzem uma ideologia, 
abstrata e intangível. É pre-
ciso ficar claro que o que se 
entende por marca hoje nada 
tem a ver com os exemplos 
citados. Hoje é uma forma de 
comunicação e que, no caso 
de uma empresa privada, é 
valiosa, é um ativo importan-
te da corporação. 

O mesmo não se dá com 
instituições públicas que 
não tem preço de mercado 
nem está ranqueada entre as 
cem marcas mais valiosas do 
mundo do Interbrands. Seu 
valor é institucional, cidadão, 
social, democrático.

(*) - É âncora e apresentador do 
Jornal da Record News e editor do 

blog no R7 (herodoto@r7.com)
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Heródoto Barbeiro (*)

Pública e 
corporativa

Com a chegada das férias, 
o Skyscanner, líder global em 
buscas de passagens aéreas, 
hospedagem e aluguel de car-
ros, realizou levantamento para 
saber quais as preferências dos 
viajantes brasileiros na hora 
de escolher a hospedagem. De 
acordo com a pesquisa, 66% 
dos entrevistados optam por 
se hospedar em um hotel ou 
pousada em frente à praia e 
45% preferem  estar próximos 
a pontos turísticos.

Na hora de elencar os itens 
mais importantes no hotel ou 
pousada onde irão se hospedar, 
71% destacam a qualidade do 
serviço do local como mais 
importante, enquanto 68% 
mencionam o custo-benefício. 
Completando os cinco itens 
mais citados estão o café da 
manhã incluso na diária (63%), 
uma cama confortável (60%) e 
boa localização (57%).

Quando perguntados sobre 

A maioria dos entrevistados optam por hotel em frente à praia.

O contingente de pessoas 
com 10 anos de idade ou 
mais que tinham telefone 
celular para uso pessoal, em 
2015, era de 139,1 milhões, o 
que corresponde a 78,3% da 
população do país nessa faixa 
etária. Em relação a 2005, 
esse contingente aumentou 
147,2% - à época 56 milhões 
de pessoas tinham celular. Em 
relação a 2014, o aumento che-
gou a 1,8%. As informações 
constam da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 
(Pnad) 2015 divulgado ontem 
(22) pelo IBGE.

A Região Centro-Oeste con-
tinuou apresentando a maior 
proporção de pessoas com 
telefone celular (86,9%), se-
guida das regiões Sul (82,8%) 
e Sudeste (82,6%). As regiões 
Norte e Nordeste registra-
ram os menores percentuais 
(68,6% e 69,6%, respectiva-
mente). O Distrito Federal é 
a unidade da federação com 
maior percentual de pessoas 
que têm celular: 90,7%. O 
Maranhão tem o menor per-
centual: 54,7%. Segundo a 

Em 2005, 56 milhões de pessoas tinham celular no Brasil; em 

2015, número chegou a 139,1 milhões.

Papa telefona 
ao vivo para 
programa de TV

Após sair sozinho para com-
prar sapatos em uma loja 
ortopédica de Roma, o papa 
Francisco voltou a surpreen-
der os italianos ontem (22) ao 
telefonar ao para um programa 
de televisão. O líder da Igreja 
Católica fez uma participação 
ao vivo no programa “Uno Mat-
tina”, da emissora RAI 1. 

Francisco desejou Feliz Natal 
ao público e disse esperar que 
esta data seja comemorada de 
maneira cristã, e não regido 
pelo “Deus dinheiro”. Também 
parabenizou o programa de TV, 
que completou 30 anos no ar, e 
agradeceu a produção por uma 
reportagem sobre seu pontifi -
cado, conduzida pelo jornalista 
Piero Damosso. 

A participação ao vivo do 
Papa surpreendeu tanto os 
apresentadores quanto o públi-
co. Na última terça-feira (20), 
, Francisco também quebrou 
um protocolo do Vaticano e 
foi comprar sapatos em uma 
loja ortopédica de Roma. No 
local, o Pontífi ce brincou com 
os funcionários e tirou fotos 
(ANSA).

Taxa de 
natalidade
no Japão
é a menor
desde 1899

Pela primeira vez desde 1899, 
o número de recém-nascidos no 
Japão em 2016 fi cou abaixo de 
um milhão. De acordo com o 
Ministério da Saúde, a análise, 
que foi realizada a partir de 
dados demográfi cos do país, 
prevê o nascimento de apenas 
981 mil crianças neste ano. 
Segundo o governo, na década 
de 1970, o número de recém-
nascidos no país ultrapassou os 
dois milhões por ano enquanto 
que, a partir de 1984, caiu para 
1,5 milhão. 

No entanto, em 2005, o nú-
mero caiu ainda mais, chegando 
a 1,1 milhão e atingiu um nível 
recorde com média de 1,26 fi -
lhos por mulher. De acordo com 
o estudo, desde 1975 a taxa de 
natalidade japonesa está abaixo 
dos dois fi lhos. Entre a causas 
do fenômeno está o aumento 
de japonesas entre 20 e 30 anos 
que decidem não ter fi lhos para 
se dedicar à profi ssão. 

A última previsão não é uma 
boa notícia para o governo do 
primeiro-ministro do Japão, 
Shinzo Abe, que se propôs a 
aumentar a taxa durante o seu 
mandato, porém não conseguiu. 
Em 2015, o número de mortos 
superou o de nascimentos, o 
que resultou em uma redução 
da população (ANSA).

O total de domicílios com aparelho de televisão que não tinham 

antena parabólica, nem TV por assinatura, nem  digital aberta 

passou de 28,5%, em 2013, para 23,1%, em 2014,

e chegou a 19,7%, em 2015.

As informações estão na 
Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios 

(Pnad) 2015, divulgado ontem 
(22) pelo IBGE. De acordo 
com o governo federal, o des-
ligamento do sinal analógico 
no território brasileiro está 
previsto para ocorrer até o fi m 
de 2018.

O total de domicílios com 
aparelho de televisão que não 
tinham antena parabólica, nem 
TV por assinatura, nem digital 
aberta passou de 28,5%, em 
2013, para 23,1%, em 2014, 
e chegou a 19,7%, em 2015. 
“É um número alto ainda, re-
presenta quase um quinto dos 
domicílios que têm televisão”, 
disse a analista da Coordenação 
de Trabalho e Rendimento do 
IBGE, Adriana Araújo Beringuy. 
A Região Norte apresenta o 
maior percentual de domicílios 
sem nenhuma das três modali-
dades de acesso à programação 
televisiva (25,4%), seguida do 
Nordeste (22%) e da Sudeste, 
com 17,8%.

A pesquisa do IBGE também 
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Treze milhões de domicílios no 
Brasil só têm TV analógica aberta
Treze milhões de domicílios, o equivalente a 19,7% do total de domicílios com aparelhos de televisão, 
só têm acesso ao sinal analógico aberto e correm o risco de fi car sem a programação televisiva já que 
está em curso no país a migração do sistema analógico para o digital

tamento mostrou que 45,1% 
dos domicílios tinham televisão 
digital aberta. Em 2014, 39,8% 
dos domicílios tinham acesso à 
TV digital e, em 2013, o índice 
era 31,2%. A televisão digital 
aberta se expandiu tanto na 
área rural quanto na urbana, 
mas, em termos percentuais, 
a diferença persiste: a modali-
dade está presente em 17,6% 
dos domicílios da área rural e 
49,4% da área urbana.

No país, a proporção de do-
micílios com TV por assinatura 
manteve-se estável em relação 
a 2014 (32,1%). Segundo He-
lena Oliveira Monteiro, não é 
possível afi rmar que essa esta-
bilidade seja refl exo direto da 
crise econômica.

“Não é possível afi rmar que 
essa estabilidade [entre 2014 e 
2015] passa só pela questão do 
rendimento, mas, hoje em dia, 
passa pela escolha do consu-
midor que está migrando para 
outros tipos de programação 
televisiva que não apenas a TV 
por assinatura, como o Netfl ix”, 
comentou (ABr).

mostrou que, pela primeira vez, 
o número de televisões de tela 
fi na superou o número de televi-
sões de tubo. Foram estimados 
46,5 milhões aparelhos de te-
levisão de tubo (44,5%) e 58,1 
milhões de tela fi na (55,5%) em 
2015. O número de televisões 
de tela fi na aumentou 7,6% em 
relação a 2014. A área rural ain-

da apresenta a maior proporção 
de televisões de tubo (68%) 
enquanto a área urbana tem o 
maior percentual de aparelhos 
de tela fi na (58,3%).

A televisão estava presente 
em 97,1% dos 68 milhões de 
domicílios brasileiros em 2015, 
mantendo a mesma proporção 
observada em 2014. O levan-

Número de pessoas que têm
celular aumenta 147% em dez anos

pesquisa, 82,8% das pessoas 
da área urbana têm celular e, 
na área rural, 52,8%.

Por faixa etária, o grupo de 
pessoas de 25 a 29 anos é o que 
tem maior acesso ao celular, 
com 89,8%. Entre 20 e 24 anos, 
são 89,6% com celular e, entre 
30 e 34 anos, 89,4%. Quanto 
maior a escolaridade, maior o 
número de pessoas que têm 
celular - 97% das pessoas com 
15 anos ou mais de estudo tem o 

dispositivo. Entre aquelas sem 
instrução ou com menos de 1 
ano de estudo, o percentual 
cai para 40,5%.

O rendimento também tem 
infl uência. Entre as pessoas 
que recebem mais de 10 
salários mínimos, 96,4% têm 
celular. Entre as pessoas que 
não têm rendimento ou que 
recebem até um quarto do 
salário mínimo, o índice fi ca 
em 53,9% (ABr).

Durante as férias, 2 em cada 3 
brasileiros preferem a praia

qual tipo de hospedagem esco-
lheriam para morar ou passar 
uma longa temporada, 26% 
dos brasileiros escolheriam um 
resort all inclusive, enquanto 
21% optariam por uma pousada 
e 16% alugariam um aparta-
mento durante a temporada. 

O interessante é que hotéis 
pequenos, gerenciados por 
família, aparecem com 12% de 
preferência, à frente de grandes 
redes de hotéis, com 11%.

Fonte e mais informações:
(www.skyscanner.com.br/hoteis).

Os consumidores brasileiros acreditam que 
os próximos 12 meses acumularão uma taxa 
de infl ação de 9,1%, segundo levantamento de 
dezembro da Fundação Getulio Vargas (FGV). 
Esse é o segundo mês consecutivo em que o 
resultado fi ca estatisticamente estável, já que a 
estimativa de novembro apontava para uma taxa 
de 9,2%, segundos os consumidores.

Em dezembro do ano passado, a taxa havia 
fi cado em 11%, segundo a FGV.

Entre as faixas de renda pesquisadas, a expec-
tativa de infl ação aumentou apenas para aqueles 
com renda entre R$ 2.100 e R$ 4.800, ao passar de 
9,3% para 9,8%. Nas outras três faixas de renda 
(menos de R$ 2.800, entre R$ 4.800 e R$ 9.600 e 
acima de R$ 9.600), a expectativa caiu (ABr).

Brasileiros estimam infl ação de 9,1%


